
Tiskajte s črno

Zmogljiv A3 multifunkcijski sistem
 Hitrost izpisa: 55,65,75 in 85 strani v  

minuti
 Mrežno barvno skeniranje
Okoljevarstvena naravnanost - 

reciklaža tonerja
 Velik barvni LCD zaslon na dotik 

za enostavno uporabo
 Opcijsko telefaks
 Kapaciteta papirja do 7.600 listov
 Najrazličnejše možnosti zaključne obdelave 

 Možnost uporabniških kod

* Opcije ** Pridržujemo si pravico do sprememb končnih tehničnih podatkov brez predhodnega opozorila
Vsi nazivi podjetij in / ali proizvodov so blagovne znamke in /ali registrirane blagovne znamke njihovih proizvajalcev na njihovih tržiščih in/ali državah.

Kompakten. Zmogljiv. 
 Hitrost izpisovanja 47/52 str/min
 Barvni zaslon na dotik
 Napredna LED tehnologija
 Mrežno barvno skeniranje
 Možnost tiskanja na banner papir
 Vgrajen trdi disk - napredne funkcije
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 Kompakten A4 ČB tiskalnik
 Povečajte produktivnost s  

38 izpisov v minuti
 Odlična kvaliteta izpisa s 

napredno LED tehnologijo
 Možnost tiskanja na banner papir

(1.200 x 305 cm)

Preprost in kompakten A3 MFP stroj
 Hitrost izpisovanja 20/25 str/min
 Barvnno mrežno skeniranje
 Opcijske dodatne dupleks, telefaks,

 kasete za papir
 Standardno internet faks

Večnamenski črno-bel A3 sistem 
 25/35/45/50 izpisov v minuti (ppm)

Mrežno tiskanje, barvno skeniranje 
 kopiranje in opcijsko faksiranje

 Enostavna uporaba in max produktivnost
 Možnost prednastavitev procesov
 Potrošnja energije 1 Watt v mirovanju 

(System On Chip Technology)
 100% recikliranje tonerja in velik

LCD zaslon na dotik.
 Standarno mrežni priključek. 

Opcijsko telefaks
 Možna nadgradnja sistema z opcijami: 

�nisher, luknjač, podstavki ...

beyondwork�ow

Kompakten multifunkcijski stroj
 25 ppm copy/print/scan/fax (F model)
 Možnost uporabe A3 formata papirja, 

 kljub majhnim dimenzijam naprave
 Mrežni tiskalnik in barvni skener

Enostavna uporaba
 Nizki stroški vzdrževanja

Na svetu prvi MFP z zbrisljivim tonerjem. 
Možna uporaba papirja do 5 krat.
 30 izpisov/minuto
 Izpisi v modri barvi
 Kopiranje, tiskanje, barvno mrežno

 skeniranje in opcijsko telefaks
 Upoštevani visoki varnostni standardi
 Certi�kat Energy Star 2
 V mirovanju poraba 1 Watt
 Zaloga papirja 2,300 listov
 Prihranite do 80% papirja
 Več kot 50% znižanje izpusta CO2

e

H / F*

Napredna mrežna arhitektura e-BridgeX v povezavi s trdim diskom 
omogoča množico funkcionalnosti, ki so pomembne pri delu v 
skupini, kot so: Zasebno tiskanje, Zadržani izpis, Poskusni izpis, 
prednastavitve za skeniranje, velik adresar za sekniranje in 
faksiranje, možnost shranjevanja datotek na disk (e-Filing)...





 Majhen, kompakten

 obdelave izpisov-spenjanje, luknjanje ...

Odkrijte skrite stroške in ustvarite potencial za optimizacijo - znižajte produkcije dokumentov stroške do 30%
Letni stroški procesiranja in tiskanja dokumentov so v povprečju precej višji, kot si to podjetja predstavljajo.
Razlog za to: večini podjetij primanjkuje profesionalen in učinkovit sistem za tiskanje in upravljanje dokumentov – čeprav 
je to vir za pomembne potencialne prihranke.



 55/65/65 ppm  
barvno, 
55/65/75 ppm ČB

 A4/A3 MFP   


600x600dpi 
(8 bit) ločljivost

 10.4” barvni 
zaslon na dotik

 Enostavna uporaba

 PCL6e, PS3 in XPSplus univerzalni tiskalni gonilniki
 Hitrost mrežnega skeniranja s hitrostjo 77spm 300dpi
 Sken to File/USB/email
 Razni formati: PDF, Secure PDF, TIFF, JPEG, XPS ...
 Duplex enota (64-256 gsm)
 Zaloga papirja do največ 6.000 listov
Opcijsko sortiranje, spenjanje, luknjanje in oblikovanje knjižic
 Mrežna e-BrudgeX arhitektura
 Certi�kat za varnost EPEAT bronze
 Certi�kat Energy Star Tier 2
 Airprint TM

 26 barvnih in 30 ČB strani/minuto 
 A4 barvni mrežni tiskalnik, 

idealen za manjše delovne skupine
 LED tehnologija
 Fleksibilnost pri uporabi medijev  

vključno z banner papirjem
 Nizka potrošnja energije

Tiskajte v barvah

 30 izpisov v minuti A4 ČB
26 barvnih izpisov v minuti

 A4  MFP naprava s funkcijami: 
 tiskanje, skeniranje, kopiranje, faks 

 Visoka ločljivost izpisa – do 600 dpi 
 Direktno tiskanje iz USB ključa
 Visoka – Super G3 – hitrost telefaksa 
 Nastavljiv – 3,5'' LCD zaslon
 Opcijsko e-BRIDGE Re-Rite OCR

 20/25 str/min barvno in črno/belo
 A4/A3 multifunkcijska naprava

 9'' nagibajoč zaslon na dotik 
 Samo-šifriren trdi disk – 160 GB


 scan to �le, scan to box, meta scan
 Skeniranje v PDF, TIFF, JPEG, XPS 

 secure PDF, Slim PDF ...
 Internetni telefaks
 Hitrost skeniranja:

50 str/min (pri 300 dpi) – ČB in barvno
 Univerzalni gonilnik
 Enostavna uporaba

 25/30/35/45/50 izpisov barno in ČB
 Multifunkcijski stroj A6 – A3 formata   
 Mrežno tiskanje in skeniranje, 

 kopiranje in opcijsko faksiranje
 Najnovejša e-BRIDGE X arhitektura
 Varnostno vrhunski trdi disk – 160 GB 

Wipe Technology
 Napreden z varčevanjem energije
 Visoka hitrost skeniranja do 73 spm, 

File/USB/email (TIFF/PDF/JPEG/XPS)
 Direktno skeniranje na USB ključek
 Najrazličnejši formati skeniranja – PDF, 

Secure PDF, Slim PDF, TIFF, JPEG, XPS...
 Opcijske dodatne kasete, �nišerji, 

sortiranje in oblikovanje knjižice...
 Opcijsko telefaks
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Kompakten.  Izjemni barvni izpisi. 
Neomejene možnosti.
 34/40 izpisov v minuti A4 barvno, 

36/40 izpisov v minuti A4 ČB

 Najnovejša e-Bridge X arhitektura
 A4 stroj s funkcijami: kopiranje, tiskanje, 
 skeniranje in faksiranje (opcijsko)
 Barvni skeniranje in tiskanje na banner 
 Visoka varnost sistema
 Pregleden zaslon na dotik

beyondwork�ow

Programske rešitve...
• PaperCut – programska oprema za nadzor uporabe 

tiskalnih naprav
• e-Bridge Re-Rite – programska oprema za pretvorbo 

dokumentov
• Printtracker – programska oprema za obveščanje o 

trenutnem stanju naprav (stanje števca, nivo tonerja ...)
• Print & Capture – programska oprema za brezžično 

tiskanje in skeniranje

* Opcije ** Pridržujemo si pravico do sprememb končnih tehničnih podatkov brez predhodnega opozorila
Vsi nazivi podjetij in / ali proizvodov so blagovne znamke in /ali registrirane blagovne znamke njihovih proizvajalcev na njihovih tržiščih in/ali državah.
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 Raznolikost pri skeniranju: scan to mail  1200x1200dpi, 
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